
 

 

  

३५ लेखकाांना राज्य वाङमय परुस्कार 

०१. प्रख्यात लेखखका, कवखयत्री डॉ. प्रभा गणोरकर, नाट्यलेखक पे्रमानांद गज्वी, लेखखका प्रखतमा इांगोल,े रमशे पतांगे, 

पॉप्यलुर प्रकाशनच ेरामदास भटकळ, लघकुथा लेखक प्रकाश बाळ जोशी, राजीव ताांबे याांच्यासह ३५ लेखक, 

साखहत्यकाांना महाराष्ट्र शासनाचा २०१५ या वर्ााचा यशवांतराव चव्हाण राज्य वाङमय परुस्कार जाहीर करण्यात आला 

आह.े  
 

०२. या परुस्काराच ेस्वरूप जास्तीत जास्त १ लाख रूपये रोख आखण खकमान ५० हजार रूपये रोख, स्मखृतखचन्ह आखण 

प्रमाणपत्र असे आह.े यांदा एकूण २४ लेखकाांना १ लाख रूपये रोख रकमेचे तर ८ लेखकाांना ५० हजार रूपये रोख 

परुस्कार जाहीर करण्यात आले आहते. 

 

 

 

जीवाश्मीभतू शैवालाचा बॅटरीतील अॅनोडसाठी वापर 

०१. डायटमस या एकपेशीय शवैालीच्या जीवाश्मीभतू अवशरे्ाांपासनू बनवलेल्या अनॅोडचा वापर केलेल्या 

खसखलकॉनच्या मदतीने खवद्यतु वाहनाांना वीज परुवठा करणाऱ्या खकफायतशीर खलखथयम आयन बॅटरी वैज्ञाखनक खवकखसत 

करीत आहते.  
 

०२. ररव्हरसाईड येथील कॅखलफोखनाया खवद्यापीठात याबाबत सांशोधन झाले असनू याच्या आधारे खवद्यतु वाहने व पोटेबल 

इलेक्ट्रॉखनक साधनात वापरता येणाऱ्या खलखथयम आयन बॅटरी खकफायतशीर दरात तयार करता येणार आहते.  
 

०३. खलखथयम आयन बॅटरीज या ररचाजबेल बॅटरीजमध्ये सवाात लोकखप्रय आहते त्यात अॅनोड, कॅथोड व इलेक्ट्रोलाईट 

असे घटक असतात. ते खलखथयम क्षार सेंखिय िावणात खवरघळवनू तयार केले जातात. ग्राफाईट हा अनॅोडसाठी चाांगला 

पयााय आह ेपण त्याच्या काही मयाादाांमळेु वापर अवघड आह.े 

 
०४. पयाायी खसखलकॉन दहा पट ऊजाा साठव ूशकतो पण त्याची काबरेथखमाक पद्धतीने खनखमाती महागात पडते. त्यामळेु 

डायटोमखॅशयस अथा या शैवालाच्या जीवाश्माचा वापर यात करता येईल असे वैज्ञाखनकाांच ेमत असनू त्याची 

उपलब्धताही भरपरू आह,े खडकाांमध्ये तो सापडत.   

 

०५. गेली काही लाख वर् ेतो जीवाश्म स्वरूपातील अवशरे्ात आह.े मगॅ्नेखशयोथखमाक ररडक्ट्शन पद्धतीने खसखलकॉन 

डायॉक्ट्साईडच्या या स्रोताच ेखसखलकॉन नॅनो कणात रूपाांतर करण्यात आले. 
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राज्यात जमीन मलू्याांकन योजना 

०१. महाराष्ट्राच्या खवकासाला चालना खमळावी यासाठी हाती घतेलेल्या महत्त्वाकाांक्षी योजनाांच्या उभारणीसाठी जमीन 

मलू्याांकन योजना सरकारने तयार केली आह.े  

 
०२. राज्यात सरकारी मालकीच्या जखमनींच ेमलू्याांकन करीत त्या खकमतीच्या आधारे समुारे ५० हजार कोटी रुपयाांचा 

खनधी उभारण्याचा खवश् वास मखु्यमांत्री दवेेंि फडणवीस याांनी व्यक्ट् त केला आह.े  

 

०३. 'एफएसआय', "टीडीआर" तसेच कमाल जमीन धारणा कायद्याांतगात जखमनीची वगावारी केली जाणार आह.े 

 
०४. मुांबईतील वाांि ेपररसरात या योजनेची पखहल्याांदा अांमलबजावणी केली जाईल.  वाांि-ेकुलाा वसाहत उभारताना त्या 

भागाला लागनू असणारी शासकीय वसाहतीची जमीन आता पखहल्या टप्प्यात खवकासासाठी हाती घतेली जाईल. 

 
०५. शासकीय वसाहतीची फेररचना करून तेथे उपलब्ध होणारी अखतररक्ट् त जमीन "कन्व्हने्शन सेंटर"साठी वापरण्यात 

येणार आह.े 

 

 

 

बेनामी सांपत्ती कायदा १ नोव्हेंबरपासनू लाग ूहोणार 

०१. बेनामी व्यवहार रोखणारा नवा कायदा १ नोव्हेंबरपासनू पणूा दशेभरात लाग ूकरण्यात येणार असनू, यामळेु बेनामी 

सांपत्ती तसेच व्यवहार करणाऱ्याांना ७ वर्ाांपयांत तरुुां गवास आखण दांड होऊ शकतो. 

 
०२. धाखमाक खवश्वस्ताांना या कायद्याच्या बाहरे ठेवण्याच्या कें िीय अथामांत्री अरुण जटेली याांच्या खनणायानांतर काळ्या 

पैशाला प्रखतबांध घालण्यासाठी सांसदनेे ऑगस्टमध्ये बेनामी व्यवहार (प्रखतबांध) कायदा पाररत केला केला आह.े 

 
०३. बेनामी सांपत्ती प्रखतबांध या नवीन कायद्यातील खनयम आखण तरतदुींची अमांलबजावणी १ नोव्हेंबर २०१६ पासनू 

करण्यात येणार आह.े हा कायदा लाग ूझाल्यानांतर १९८८ च्या बेनामी व्यवहार कायद्याच ेनाव बदलणार असनू, ते 

बेनामी सांपत्ती व्यवहार प्रखतबांध कायदा,१९८८ असे होणार आह.े 

 
०४. जनु्या कायद्यानसुार बेनामी व्यवहार केल्यास तीन वर्ाांचा तरुुां गवास आखण दांड अशी खशक्षा दणे्याची तरतदू होती. 

मात्र नवीन कायद्यामळेु सात वर्ाांचा तरुुां गवास आखण दांडाची तरतदू करण्यात आली आह.े  
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०५.  बेनामी सांपत्ती आढळल्यास ती नकुसानभरपाई न दतेा जप्त करण्याचा अखधकार सरकारला दणे्यात आला आह.े 

चचा, गरुुद्वारा, मशीद तसेच मांखदरात मळू सांपत्ती असेल तर कलम ५८ अांतगात सरकारला ती मकु्त ठेवण्याचा अखधकार 

असल्याच ेजटेली याांनी साांखगतले. 

 

 

 

भारतात 'ज्यरुाखसक पाका 'ची खनखमाती 

०१. अहमदाबादपासनू साधारण ३० खकलोमीटर अांतरावर 'ज्यरुाखसक पाका 'ची खनखमाती करण्यात आली आह.े तसेच येथे 

ठेवण्यात आलेली डायनॉसॉरची मॉडेल्स पयाटकाांसाठी आकर्ाण ठरत आह.े  

 

०२. राजकन्या आखलया सलुताना बाबी याांना खजवाश्म आखण प्राखचन अवशरे्ाांमध्ये रुची आह.े खजवाश्म 

अभ्यासादरम्यान जवळच्या गावातील ग्रामस्थ मसाले कुटण्यासाठी डायनॉसॉरच्या अांड्याचा दगड म्हणनू वापर करत 

असल्याच ेआखलया याांच्या लक्षात आले. 

 

०३. आता ह ेअांडे व इतर अवशरे् त्याांच्या राजवाड्यातील सांग्रहात ठेवण्यात आले असनू, ते दखेील पयाटकाांच ेलक्ष 

वेधनू घते आह.े एकेकाळी आपल्या पवूाजाांनी जथेे राज्य केले होते तेथे खमळालेला हा अमलु्य साठा असल्याची भावना 

त्याांनी व्यक्त केली आह.े 

 

०४. जथेे ह ेअांडे सापडले तेथेच आता या ‘ज्यरूाखसक पाका ‘ची खनखमाती करण्यात आली आह.े 

 

 

 

गोव्याच्या पखहल्या मखहला मखु्यमांत्री शखशकला काकोडकर याांच ेखनधन 

०१. गोव्याच्या पखहल्या मखहला मखु्यमांत्री शखशकला काकोडकर याांच ेशकु्रवारी दीघा आजाराने खनधन झाले. त्या ८१ 

वर्ाांच्या होत्या.  
 

०२. गोव्याच ेपखहले मखु्यमांत्री दयानांद बाांदोडकर याांच्या त्या कन्या होत्या. गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमाांतक पक्षाच्या 

प्रमखु नेत्या म्हणनू शखशकला काकोडकर प्रखसद्ध होत्या. 
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०३. दयानांद बाांदोडकर याांच्या खनधनानांतर शखशकला काकोडकर याांनी १९७३ मध्ये गोव्याच्या मखु्यमांत्रीपदाची 

जबाबदारी साांभाळली. त्यानांतर एखप्रल १९७९ पयांत त्या गोव्याच्या मखु्यमांत्रीपदावर कायारत होत्या.  
 

०४. गोव्यामध्ये प्राथखमक खशक्षणामध्ये मराठी खशकवण ेबांधनकारक करण्यात शखशकला काकोडकर याांनी महत्त्वाची 

भखूमका खनभावली होती.  
 

०५. भारतीय भार्ा सरुक्षा मांच या गोव्यातील सांघटनेच ेअध्यक्षपदा शखशकला काकोडकर याांच्याकडेच होते. 
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